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Voorwoord 
Voor u ligt het beleidspan van Stichting Klankkompas. 
 
Opgericht op 3 december 2018 in Arnhem op initiatief van creatief en maatschappelijk 
verbonden vrijwilligers. Stichting Klankkompas is ontstaan om een duurzame en waardevolle 
bijdrage aan het culturele klimaat te leveren.  
Wij hebben aandacht voor het samenbrengen van diverse culturele groepen, het faciliteren 
van kruisbestuiving, het leggen van duurzame verbindingen in de culturele sector, muzikale 
ondersteuning te bieden in de  educatieve sector en vindt dit noodzakelijk om de basis van 
creativiteit en persoonlijke ontwikkeling bij kinderen te versterken.  
Het doel van deze organisatie is dan ook het versterken van creatieve ontwikkeling bij 
kinderen door meer muziek bij meer kinderen te brengen; zodat zij hiermee in contact komen 
en zichzelf verder kunnen ontwikkelen.  
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Inleiding 
Stichting Klankkompas staat voor een grote uitdaging in de aankomende periode. 
 
Uitdagingen zijn de start van ons bestaan en het hierbij zoeken naar samenwerkings-
verbanden en mogelijkheden, het zoeken naar sponsoren, donaties, giften en het vergroten van 
onze regionale bekendheid en netwerken. Deze activiteiten zijn noodzakelijk als de stichting 
haar doelstellingen wil verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een helder 
doel nodig. 
 
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke 
maatregelen het wil nemen om deze stichting bekendheid te geven. 
 

Missie / visie 
Stichting Klankkompas stelt een culturele samenleving in Oost-Nederland voor, waarin de 
muzikale uitingen van kinderen op een rijkelijk gebied tot uiting kunnen komen en zij zo 
persoonlijk kunnen groeien. Door samenwerkingen met zowel scholen en creatieve 
organisaties en personen willen wij projecten tot uitvoering brengen en hiermee inspelen op 
de creatieve behoeften van kinderen in Oost-Nederland. 
 

Doelstellingen 
Het initiëren en organiseren van projectmatige maar ook meerdaagse muzikale aanbod voor 
kinderen. Het ondersteunen van de educatieve sector op een creatieve manier, door het 
ontwikkelen van innovatieve producties omtrent muziek, techniek en kinderen; samen met 
andere creatieve organisaties en personen.  
 
Door samenwerking tussen deze partijen, organisaties en personen willen wij met onze 
projecten duurzame verbindingen leggen in de educatieve- & culturele sector van Oost-
Nederland, om zo meer muziek bij meer kinderen te kunnen brengen. 
 

Achtergrond Stichting Klankkompas 
Muziek is de verbinder van het bestuur van Stichting Klankkompas: voor ons allemaal is 
muziek een belangrijk onderdeel in ons leven. Sommige van ons hebben samen uitvoerend 
muziek gemaakt, samen producties voor kinderen ontwikkeld en begeleid, samen of voor 
elkaar hand- en spandiensten verleent bij muzikale producties, enzovoort.  
 
Muziek geeft ons leven richting. Het is net een kompas. Vooral voor de oprichtster, 
Marjolein, welke de verbinder is tussen ons allen in persona. Het uitspreken van de wens 
‘ieder kind in contact te brengen met muziek’ deed ons realiseren dat wij ons hiervoor konden 
inzetten. We hebben besloten onze krachten dan ook te bundelen en vullen elkaar rijkelijk aan 
naar ervaring en expertise:  Stichting Klankkompas zag het daglicht. 
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Doelgroep 
Stichting Klankkompas richt zich vooral op kinderen in het basisonderwijs, docht niet 
uitsluitend, groepen die qua cultuur een achterstandspositie innemen.  
 

Stichting Bestuur 
Het bestuur van Stichting Klankkompas bestaat thans uit: 
 

- Meneer P. van Zanen (voorzitter) 
- Meneer D. Hoogendoorn (scretaris) 
- Mevrouw C.M.P.G. Janssen (penningmeester) 

 

Financiën 
Om de doelen van de Stichting te realiseren is geld nodig. 
 
Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basiskosten om de stichting draaiende te 
kunnen houden.  
 
Dit geld zal dan besteed worden aan het opzetten en ontwikkelen van projectmatige en 
meerdaagse muzikale producties. 
 
Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis) kosten van de stichting: 
 
Website   €74,50  
Kantoorartikelen   €20,00  
Inschrijving KvK  €315,69  
Bankkosten   €128,00  
Boekhouding  €200,00  
   
Totale jaarlijkse kosten  €738,19  
 
 

De manier waarop de stichting geld werft 
De stichting wil dit geld verkrijgen door middel van het aangaan van samenwerkingen met 
andere organisaties en door middel van sponsoring, subsidies, bijdrage van activiteiten en 
fondsenwerving.  
Het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs kan bijvoorbeeld middels 
uitnodigingen bij presentatie momenten van de kinderen, telefonisch contact en het inzetten 
van multimedia. 
Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen kan door persoonlijke 
initiatieven van mensen of organisaties. 
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Het beheer en de besteding van het vermogen 
Stichting Klankkompas is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet 
blijken: welke bedragen er aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn 
uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle 
andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. 
 
Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Klankkompas zich 
vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. 
 
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling 
van de stichting.  
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt 1 januari van het jaar tot 31 december van dat jaar) 
wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld 
bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en 
lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de 
stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de 
penningmeester. Na goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website. 
 

Meerjaren activiteiten plan 
 
2019 
projectmatige muzikale workshops in Arnhem en omgeving 
start samenwerking met MBO Utrecht 
INNOVATE festival standhouder & sprekers 
 
2020 
meerdaagse muzikale projecten in provincie Gelderland 
muziekbrigadiers in regio Achterhoek 
muziektheater pilot 
 
2021 
muziektheater in het basisonderwijs in Oost-Nederland 
meerdaagse muzikale projecten in Oost-Nederland 
 

Financiële prognose kalender 
Voor het jaar 2019 verwachten wij dat de uitgaven zich beperken tot de basiskosten en 
vergoedingen die de bestuursleden en andere betrokkenen indienen, naar redelijkheid. De 
inkomsten zullen worden verzameld door het verhuren van onze expertise met betrekking tot 
inhoudelijk vorm geven van muzikale activiteiten - in samenwerking met andere partijen, 
bijdragen van deelname van projecten en workshops, fondsenwerving en subsidies. 
Fondsenwerving zal worden gezocht bij bedrijven die zich bezig houden met creatieve en / of 
innovatieve ontwikkelingen; zij die overeenkomsten vertonen met Stichting Klankkompas.  
Wij denken hierbij aan kleine bedragen die besteed kunnen worden aan de behoeften van de 
doelgroep, zoals benodigdheden voor workshops; instrumenten en PR materiaal. 
Subsidies zoals “Meer Muziek In De Klas” worden betrokken bij de insteek van plannen in de 
toekomst, waaronder de ‘muziekbrigadier’ in samenwerking met Cultuur Oost (Arnhem). 


